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KARTA TECHNICZNA 

 

CHALK PAINT  
FARBA KREDOWA 

 

         
 

OPIS PRODUKTU: 

CHALK PAINT farba kredowa oparta jest o wyselekcjonowane wypełniacze nadające doskonałe krycie. 

Przeznaczona do artystycznej stylizacji mebli i innych elementów dekoracyjnych w zastosowaniach 

wewnętrznych. Wyjątkowa formuła farby kredowej czyni ją szczególnie przydatną do uzyskania efektów w stylu 

Vintage, Shabby Chic.  

 

 

ZASTOSOWANIE:  

CHALK PAINT farba kredowa zalecana jest na różnego typu powierzchnie drewniane i drewnopochodne, 

ceramikę oraz płyty MDF melaminowane (płyty meblowe). 

 

WŁAŚCIWOŚCI: 

CHALK PAINT farba kredowa: 

• jest wodorozcieńczalnym wyrobem ekologicznym (nie emituje do otoczenia szkodliwych substancji) 

• jest wyrobem doskonale kryjącym 

• tworzy matową powierzchnie 

• łatwo się szlifuje i przeciera, po przetarciu tworzy jedwabistą powłokę 

• ma doskonałą wydajność 

• jest produkowana w kolorze białym i łatwo daje się barwić pastami do farb wodorozcieńczalnych 

 

WŁASNOŚCI: 

Własności wyrobu 

lepkość wg. Brookfielda SP-6 RPM-20   7000-30000 cP 

gęstość najwyżej 1,98 g/cm3 

czas schnięcia powłoki w temperaturze 20  2C  i wilgotności 

względnej powietrza 55  5 % 

wstępne wysychanie (do nakładania drugiej warstwy) 

wysychanie do nakładania lakieru, wosku 

 

 

    2-3 godz. 

    24 godz. 

 

krycie jakościowe I 

zawartość substancji stałych  70-80% 

pH około 9,0 

połysk przy kącie 850 4,5 

 

 

 

SPOSÓB STOSOWANIA 

Przygotowanie podłoża i wyrobu do malowania: 

Podłoże przeznaczone do malowania powinno być mocne, suche, czyste, odpylone, wolne od tłustych i 

żywicznych plam. Nowe podłoża drewniane zaleca się pomalować jedną warstwą lakierem podkładowym 

CHALK PAINT PODKŁAD w celu zabezpieczenia przed wypływem tanin.  

 

Przed użyciem CHALK PAINT farbę kredową dokładnie wymieszać. 

 

Malowanie:  

Farbę kredową CHALK PAINT nakładać 1-2 warstwy pędzlem, wałkiem lub gąbką.  
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Efekt Shabby chic uzyskuje się poprzez nałożenie dwóch warstw w różnych kolorach. Odstęp pomiędzy 

nakładaniem warstw powinien wynosić 2-3 godziny (niska temperatura i duża wilgotność powietrza wydłużają 

czas wysychanie). 

W przypadku trudności z aplikacją farby należy zwilżyć wodą odpowiednie narzędzie malarskie. 

 

Po wyschnięciu powłokę można szlifować papierem ściernym, gąbką ścierną o zalecanej granulacji 120 i robić 

przecierki.  

W celu zabezpieczenia końcowego na wysuszoną powłokę farby nałożyć CHALK PAINT lakier 

nawierzchniowy lub wosk. 

 

Farbę nakładać w postaci handlowej. 

Malowanie prowadzić najkorzystniej w temperaturze 20  5C. 

Do mycia narzędzi malarskich należy używać wody.  

 

EKSPLOATACJA: 

Zaleca się aby wymalowane przedmioty przed użytkowaniem były sezonowane co najmniej 3 dni.  

 

WYDAJNOŚĆ: 

Przy jednokrotnym malowaniu: do 9 m2 z 1 l. 

 

OKRES GWARANCJI: 

12 miesięcy od daty produkcji w fabrycznie zamkniętych opakowaniach  

Wyrób przechowywać w temperaturze powyżej + 5 C. 

 

WSKAZÓWKI BHP I P.POŻ. 

Działa szkodliwie na organizmy wodne, powodując długotrwałe skutki. 

W razie konieczności zasięgnięcia porady lekarza należy pokazać pojemnik lub etykietę 

Chronić przed dziećmi 

Unikać uwolnienia do środowiska 

Zawartość/pojemnik usuwać do zbiorników do segregacji odpadów obecnych w swojej gminie 

EUH208: Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu i 2-

metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1). Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej 

Rozporządzenie (WE) nr 528/2012: zawiera środki konserwujące, w celu ochrony pierwotnych właściwości 

wyrobów poddanych. 
Zawiera 2-metyloizotiazol-3(2H)-on, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, masa poreakcyjna 5-chloro-2-metylo-2H-

izotiazol-3-onu i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu (3:1), 2-metylo-2H-izotiazol-3-on, 1,2-benzoizotiazol-3(2H)-on, 

2-metylo-2H-izotiazol-3-on. 

 

NORMY, ATESTY, BADANIA, LZO: 

OBOWIĄZUJĄCA  NORMA:  ZN/ 2016/ AKSIL-1 

Limit zawartości LZO dla tego produktu: (Kat. A/d/ FW): 130g/l (2010).  

Produkt zawiera poniżej 130g/l. 

 

OCHRONA ŚRODOWISKA: 

Resztki płynnego produktu: 
Nie usuwać do kanalizacji. Rozważyć możliwość wykorzystania. W przypadku, gdy nie jest to możliwe 

unieszkodliwić zgodnie z obowiązującymi przepisami (przekazać specjalistycznym firmom). 

Odpad opakowaniowy: 

Puste opakowanie, po dokładnym oczyszczeniu przekazać do ponownego wykorzystania lub do likwidacji 

odpadu. 

BDO: 000033027 

 

OPAKOWANIA: 

Opakowania z tworzywa sztucznego o pojemności: 0,9l  lub innych uzgodnionych z odbiorcą.  
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